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Обща характеристика

Интегруемите системи заемат специално място в математическата и теоретичната
физика като се започне от теорията на пространство-времето и се стигне до
кондензираната материя. Те са играли и играят основна роля за разбирането на
законите, явленията и процесите във физиката. Това прави интегруемите модели
централна и актуална задача на съвременната математическа и теоретична физика.
Дисертацията на Станислав Върбев е посветена на интегруемите модели и тяхната
връзка с афинните алгебри на Кац-Муди от тип А.   Основната цел на дисертацията е
намирането на нови системи от интегруеми уравнения свързани с афинните алгебри на
Кац-Муди A(1)
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r.  Първият проблем,   който се разглежда в дисертацията,  е
конструирането на експлицитна реализация на алгебрите на Кац-Муди, свързана със
съответната Лаксовата двойка. В дисертационния труд са получени уравнения,
свързани както с неусуканите, така и с усуканите алгебри на Кац-Муди. Вторият
основен проблем, разглеждан в дисертацията, е намирането на решения на тези
уравнения.

Дисертационният труд е написан на английски език, изложен е на 140 страници  и
съдържа 7 глави. Библиографската справка се състои от 136 заглавия. Първите четири
глави имат уводно-обзорен характер, като дават кратко, но достатъчно пълно описание
на областта, задачите които се поставят и решават, а така също и някои специфични
идеи и техники. В тези глави се дефинират в общ вид проблемите, които се изследват в
дисертацията. В глави 5, 6 и 7 се излагат оригиналните резултати, получени от
докторанта.  Библиографията е достатъчно пълна и отразява добре  както развитието на
проблематиката през годините, така и последните достижения в областта.

Авторефератът съдържа 63 страници и правилно отразява съдържанието на
дисертационния труд.



Общото впечатление е, че дисертантът познава добре състоянието на изследванията
по проблемите в дисертацията и компетентно се ориентира в научната литература по
тематиката на дисертацията. Избраната методика на изследване е напълно адекватна на
поставените цел и задачи на дисертационния труд. Тя се основава на използването на
съвременен математически апарат: методи от теория на интегруемите системи
(солитонни уравнения) и безкрайномерните алгебри на Ли.

Приноси

Приносите в дисертационния труд на Станислав Върбев могат да се групират  както
следва:

1) Конструирани са представянията на Лакс за уравненията от тип мКдВ свързани с
алгебрите на Кац-Муди  A(1)
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r. Показано е, че тези уравнения
допускат хамилтонова формулировка и са намерени техните хамилтониани.

2) Показано е,  че Лаксовите оператори за уравненията от тип  мКдВ могат да се
получат от оператори в общо положение чрез групата на редукции на Михайлов.

3) Построени са фундаменталните аналитични решения за съответните Лаксови
оператори. Решаването на обратната задача за разсейване е сведено до задачата
на Риман-Хилберт, което позволява намирането на точни решения по метода на
обличането.

4) Показано е, че всяко от уравненията от типа мКдВ принадлежи към йерархия,
породена от рекурсивни оператори.  Същите рекурсивни оператори пораждат и
йерархия от хамилтонови структури.

Публикации и тяхното отражение в литературата

Дисертационният труд е основан на 4 публикации: 1 статия в J. Math. Phys., 1 статия
в J. Geom. Symmetry Phys.  и 2 публикация в материали на конференции.

Резултати са докладвани на 2 международни конференции.

Считам, че дисертантът има равностоен и съществен принос във всичките му
съвместни трудове с останалите съавтори. Основания за такова твърдение са
декларациите от страна на самите научни ръководители.

Забележки

Нямам критични забележки по същество и по отношение на резултатите в
дисертацията. Единствено бих отбелязал някои правописни грешки в текста и
незначителни езикови неточности.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Дисертационният труд притежава следните основни достойнства:

• Резултатите, отразени в дисертацията, представляват новост за дадената област.
Те са нетривиален принос към систематичното изследване на интегруемите
системи.

• Дисертантът демонстрира много добро познаване на литературата, задълбочено
вникване и разбиране на основните проблеми и задачи за решаване по дадената
тематика.

• Дисертантът показва добри умения при боравене със сложен съвременен
математически апарат, включващ интегруемите модели и безкрайномерните
алгебри.

Няма съмнение, че приносите на дисертацията напълно отговарят и дори надвишават
обичайните изисквания за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.
Въз основа на казаното по-горе убедено препоръчвам на високоуважаемото жури
да присъди на Станислав Красимиров Върбев образователната и научна степен
„доктор”.
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